MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rada města Kopřivnice
PŘÍLOHA č. 1 k č. j.:
ČÍSLA USNESENÍ:
ZPRACOVATEL:

51/2010/OPE&22148/2011/KnDa
445-496
Daniela Knapková

Usnesení ze 14. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 03.05.2011
445-

Rada města po projednání
schvaluje
užití znaku města Kopřivnice v publikaci Almanach obce.info - produktu společnosti
DATATRADE, s. r. o., organizační složka, se sídlem ve Slezské Ostravě, Hradní
27/37, PSČ 710 00, IČ 28592913 v souladu s „Pravidly pro užívání znaku města
Kopřivnice a loga Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Kopřivnice“.

446-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření oddělení personálního k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2011
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

447-

Rada města po projednání
bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace „Dodávka software pro Dílnu
kvality Kopřivnice“
ve znění předloženého prostřednictvím příloh č.1. a 2 podkladového materiálu.

448-

Rada města po projednání
1. zrušuje
výběrové řízení na nákup telekomunikačních mobilních služeb a zařízení vyhlášené
dne 29.03.2011
2. schvaluje
zpětvzetí výpovědi Rámcové smlouvy o telekomunikačních službách a o prodeji
telekomunikačních zařízení a jejich příslušenství č. 10155246 uzavřené
dne 10.06.2003
mezi
městem Kopřivnice
a
společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem v Praze, Tomíčkova 2144/1,
IČ: 64949381, ze dne 08.03.2011
3.ukládá
oddělení vnitřní správy vyhlásit výběrové řízení Nákup telekomunikačních mobilních
služeb a zařízení v souladu s vnitřní směrnicí 2/2011 „O zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu a zveřejňování informací o městem Kopřivnice zadaných veřejných
zakázkách“ prostřednictvím e-tržiště v termínu do 30.06.2011.
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449-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
informaci o přípravě podkladů pro podání žádosti o dotaci na projekt Varovný a
monitorovací protipovodňový systém města Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
2. schvaluje
plnou moc k zastupování města v jednáních s Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Českým
hydrometeorologickým ústavem, Povodím Odry, s. p., Ministerstvem životního
prostředí a Státním fondem životního prostředí ve věcech projektu Varovný a
monitorovací protipovodňový systém města Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

450-

Rada města po projednání
vydává
vnitroorganizační směrnici č. 3/2011 Správa soukromoprávních pohledávek
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

451-

Rada města po projednání
bere na vědomí
rezignaci pana Stanislava Kahánka na členství v Komisi pro místní část Vlčovice
Rady města Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

452-

Rada města po projednání
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Městského úřadu Kopřivnice za rok 2010
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

453-

Rada města po projednání
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích)
1.zrušuje
1.1
s účinností od 1.6.2011:
1.1.1
pracovní místo Technik (Oddělení informatiky)
1.1.2
pracovní místo Referent - územně analytické podklady
(Odbor stavebního řádu, územního plánování, památkové
péče)
1.2

s účinností od 1.9.2011:
pracovní místo Referent stavebního úřadu (Odbor stavebního řádu,
územního plánování, památkové péče)

2.zřizuje
2.1

s účinností od 1.6.2011
pracovní místo Referent – přestupky (Odbor správních činností,
oddělení
přestupků)
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2.2
2.3
2.4
2.5

pracovní místo Referent – přestupky (Odbor správních činností,
oddělení přestupků)
pracovní místo Správce geografického informačního systému
(Oddělení informatiky)
pracovní místo Referent bytového hospodářství (Odbor majetku
města, oddělení bytové správy)
pracovní místo Referent – investice (Odbor rozvoje města, oddělení
investic), pracovní místo na dobu určitou, časově omezeno
probíhajícími projekty)

3.schvaluje
vnitroorganizační směrnici č. 4/2011 Organizační řád Městského úřadu
Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu.
4.stanovuje
s účinností od 1.6.2011 celkový přepočtený počet zaměstnanců v pracovním
poměru na dobu neurčitou 186 + 3 zaměstnanci na dobu určitou (2
koordinátoři veřejně prospěšných prací + 1 investiční referent).
454-

Rada města po projednání
schvaluje
variantu č. 1 zahájení provozu ledového plochy na Zimním stadioně v Kopřivnici
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

455-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
a
Rostislavem Wankem, <anonymizováno> jako příjemcem,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace na reprezentaci na finále Mistrovství České
republiky 2011 amatérů v ledním hokeji,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Kopřivnice ze dne 25.03.2011
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
a
MVDr. Hanou Chocholatou, <anonymizováno>, jako příjemcem, jehož předmětem je
rozšíření účelů předmětu dotace na tradiční akci Světlo orientu
v roce 2011,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.3. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Kopřivnice ze dne 21.03.2011
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
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a
Lašským běžeckým klubem, se sídlem v Kopřivnici, ul. Kpt. Nálepky 1073,
IČ 22873279, jako příjemcem,
jehož předmětem je rozšíření účelů dotace na nájmy v roce 2011,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.
456-

Rada města po projednání
uděluje souhlas
Základní škole Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín pro právní úkony
přijetí darů dárců uvedených v příloze č. 1 podkladového materiálu.

457-

Rada města po projednání
1. schvaluje
školám a školským zařízením zřizovaným městem Kopřivnice zvýšení limitu z 10 %
na 15% z normativu na čerpání prostředků zřizovatele na mzdy, dohody o provedení
práce, dohody o pracovní činnosti, odměny, včetně zákonných odvodů
a preventivní lékařské prohlídky
2. ukládá
pracovní skupině zapracovat tyto změny do Zásad vztahů zřizovatele a
příspěvkových organizací.

458-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1. ukončení školního roku 2010/2011 v Základní škole Kopřivnice – Mniší okres
Nový Jičín, příspěvkové organizaci dne 22. června 2011 z důvodu zahájení
rekonstrukce školy,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2. vyhlášení volného dne v Základní škole Kopřivnice-Mniší okres Nový Jičín,
příspěvkové organizaci dne 23. června 2011,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

459-

Rada města po projednání
schvaluje
odměny ředitelům příspěvkových organizací za hospodaření v roce 2010
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

460-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1. podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Základní
školy Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín s účinností od 01.09.2011
v mimořádném termínu v souvislosti se zřízením dvou oddělení mateřské školy při
základní škole
1.2. změnu zápisu v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení
u Základní školy Kopřivnice, 17. listopadu okres Nový Jičín:
- změna názvu školy ze Základní škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový
Jičín
na Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový
Jičín, příspěvková organizace
- zápis nové součásti - mateřská škola s kapacitou 56 žáků
s účinností od 01.09.2011 v mimořádném termínu v souvislosti se zřízením dvou
oddělení mateřské školy při základní škole.
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461-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1. podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Základní
školy Kopřivnice – Lubina okres Nový Jičín, příspěvkové organizace s účinností od
01.09.2011 v mimořádném termínu z důvodu nárůstu počtu žáků ve spádovém
obvodu školy
1.2. změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Základní školy Kopřivnice –
Lubina okres Nový Jičín, příspěvkové organizace
– navýšení kapacity základní školy z 85 žáků na 110 žáků
– navýšení kapacity školní družiny z 30 žáků na 57 žáků
– navýšení školní jídelny - výdejny ze 70 stravovaných na 90 stravovaných
– zápis odloučeného pracoviště s číslem popisným 97 v Lubině
s účinností od 01.09.2011 v mimořádném termínu z důvodu nárůstu počtu žáků ve
spádovém obvodu školy.

462-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1. podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Základní
školy Kopřivnice – Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové organizace
s účinností od 01.09.2011 v mimořádném termínu z důvodu rekonstrukce školní
budovy číslo popisné 66 v Mniší
1.2. změnu zápisu v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení
u Základní školy Kopřivnice – Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové organizace – zápis
odloučeného pracoviště s číslem popisným 175 v Mniší s účinností od 01.09.2011
v mimořádném termínu z důvodu rekonstrukce školní budovy číslo popisné 66
v Mniší.

463-

Rada města po projednání
bere na vědomí
Zprávu o činnosti informačního centra za období 1. ledna - 31. prosince 2010
ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 1 a 2 podkladového materiálu.

464-

Rada města po projednání
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Provozování kulturního domu v
Kopřivnici" formou soutěžního dialogu ve smyslu § 35 a následujících zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
2. oznámení o zakázce "Provozování kulturního domu v Kopřivnici" pro zveřejnění
v Úředním věstníku Evropské unie ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
přílohy č. 1 podkladového materiálu
3. komisi pro ověření kvalifikačních předpokladů uchazečů:
3.1 člen komise: Bc. Dagmar Rysová
3.2 člen komise: Mgr. Irena Hanáková, náhradník Mgr. Julie Hyvnarová
3.3.člen komise: Ing. Lenka Heráková
4. komisi pro vedení soutěžního dialogu ve složení:
4.1 člen komise: Bc. Dagmar Rysová
4.2 člen komise: Ing. Miroslav Kopečný
4.3.člen komise: Ing. Radomíra Michálková
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4.4 člen komise: Ing. Lenka Heráková
4.5 člen komise: Ing. Martina Černochová
4.6 člen komise: Ing. Zdeňka Halatinová
4.7 člen komise: Mgr. Irena Hanáková
5. plnou moc k zastupování města Kopřivnice v úkonech spojených se zadáním
veřejné zakázky "Provozování kulturního domu v Kopřivnici", včetně zastupování
před orgánem dohledu a před soudy pro firmu JUSTITIA, s.r.o., se sídlem v Ostravě,
Mariánské Hory, 28. října 1142/168, IČ: 25392875,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
465-

Rada města po projednání
schvaluje
zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky Nákup výhradní licence k autorským
právům k dílu Zdeňka Buriana.

466-

Rada města po projednání
bere na vědomí
Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví – Kopřiva přehlídka netradičních divadel
č. j. O-469843/59349/2010/ÚPV
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

467-

Rada města po projednání
1.schvaluje
udělení obecné výjimky v souladu s čl. 6 obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice
č. 1/2006, kterou se stanovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních
podniků z čl. 3 vyhlášky „Podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí“ (dále
jen „vyhláška“) na období:
1.1 21.05.2011 v době od 19.00 do 02.00 hodin dne následujícího
1.2 02.07.2011 v době od 19.00 do 02.00 hodin dne následujícího,
kdy lze na prostranství fotbalového hřiště v Lubině provozovat veřejnou hudební
produkci,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkladového
materiálu.

468-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost Základní školy dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový
Jičín o navýšení provozního příspěvku pro rok 2011 na obnovu zařízení ve školní
kuchyni
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
rozpočtové opatření oddělení školství, kultury a cestovního ruchu k rozpočtu města
na rok 2011 - ZŠ dr. Milady Horákové
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.

469-

Rada města po projednání
1. schvaluje
zajištění bytu podle „Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Kopřivnice“
účinných od 01.01.2009, část čtvrtá, článek 13 - udělování výjimek, odst. 1,
ve znění „Dodatku č. 1 Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Kopřivnice“
účinného od 17.09.2010, této žadatelce:
Andree Tomšů o velikosti 1+1
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ve znění žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
2. ukládá
OSV připravit návrh řešení „Domu na půl cesty“ do 28. 06. 2011.
470-

Rada města po projednání
schvaluje
zajištění bytu podle „Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Kopřivnice“
účinných od 01.01.2009, část čtvrtá, článek 13 - udělování výjimek, odst. 1, ve znění
„Dodatku č. 1 Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Kopřivnice“
účinného od 17.09.2010, této žadatelce:
Kataríně Matulové o velikosti 1+1
ve znění žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

471-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na opravu společných částí domu
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
a
Bytové družstvo Kadláčkova, se sídlem v Kopřivnici, Kadláčkova 1028,
IČ 286 14 470 jako příjemcem,
jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace na opravu společných částí domu ve
výši 798. 742 Kč
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

472-

Rada města po projednání
1.bere na vědomí
1.1 rozhodnutí č.j. ÚHOS-S406/2010/VP-2552/2011 vydané Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže, které se týká pozdního zápisu do registru veřejných podpor
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
1.2 rozklad proti rozhodnutí dle bodu 1.1 tohoto usnesení
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

473-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
písemnost žadatele o nebytové prostory firmy České pojišťovny a.s ze dne
15.04.2011
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
2. nesouhlasí
s rozšířením smlouvy o konkurenční doložku
dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

474-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 písemnost ze dne 18.04.2011 – žádost o výpověď z nájmu místnosti č.1010
v objektu č.p.1163 na ulici Štefánikova v Kopřivnici k 31.05.2011 podanou
místopředsedkyní a statutární zástupkyní Asociace českých filmových klubů, o.s.,
paní Radanou Korenou,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
1.2 písemnost ze dne 20.04.2011 - žádost o nájem nebytových prostor, místnosti
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č.1010 umístěné v objektu č.p.1163 na ulici Štefánikova v Kopřivnici, podaná panem
Pavlem Houšťavou,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu
2. schvaluje
2.1 zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v budově Městského
úřadu Kopřivnice – místnost č.1010 o výměře 11,10 m2 umístěná v 10. NP nebytové
jednotky č.1163/1 v objektu č.p.1163, k.ú. Kopřivnice, p.č.1921/1 na ulici Štefánikova
v Kopřivnici, stavebně určena jako kancelář
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkladového materiálu
2.2 uzavření dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne
03.03.2009
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatelem
a
Asociací českých filmových klubů, o.s., se sídlem v Uherském Hradišti, Stonky 860,
IČ 61387550 jako nájemcem,
jejímž předmětem je skončení nájmu nebytových prostor – místnosti č.1010 umístěné
v 10. NP objektu č.p.1163 na ulici Štefánikova v Kopřivnici, a to dohodou
k 31.05.2011
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkladového materiálu.
475-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dohody o skončení smlouvy o výpůjčce ze dne 26.01.1998
mezi
městem Kopřivnice jako půjčitelem
a
Městskou knihovnou Kopřivnice, p.o., se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 368,
IČ 66741122 jako vypůjčitelem,
jejímž předmětem je skončení výpůjčky nebytových prostor o celkové výměře
229,32 m2 v objektu č.p.1181 na ulici Francouzská v Kopřivnici, užívané jako
detašované pracoviště městské knihovny se zaměřením na literaturu pro děti a
mládež, a to dohodou k 31.05.2011
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

476-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi
Městem Kopřivnice jako půjčitelem
a Základní školou Kopřivnice – Mniší okres Nový Jičín, příspěvkovou organizací se
sídlem v Kopřivnici, Mniší 66, IČ 70988641 jako vypůjčitelem
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

477-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1. změnu ceníkových položek v ceníku prací a služeb společnosti SLUMEKO, s.r.o.
v oblasti pohřebnictví
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
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1.2. novou ceníkovou položku v ceníku prací a služeb společnosti SLUMEKO, s.r.o.
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
478-

Rada města po projednání
1. vyhovuje
žádosti paní Evy Foralové ze dne 17.04.2011
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
2.1 ve smyslu čl.13, odst. 1 „Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města
Kopřivnice“ platných od 01.01.2009, výjimku spočívající v určení paní Evy
Foralové, <anonymizováno> nájemkyní bytu <anonymizováno> za podmínky
uzavření smlouvy o kauci na byt a za dohodnuté měsíční nájemné ve výši
38,05 Kč/m2 a dále za podmínky vrácení bytu <anonymizováno>, který nyní
užívá
2.2 ve smyslu čl.13, odst. 1 „Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města
Kopřivnice“ platných od 01.01.2009, výjimku spočívající v určení paní Adély
Ferencové, <anonymizováno>a pana Romana Jača, <anonymizováno>
nájemci bytu <anonymizováno> za dohodnuté měsíční nájemné ve výši
25 Kč/m2 a dále za podmínky vrácení bytu <anonymizováno>, který nyní užívají
2.3 nájemce bytu <anonymizováno> pana Eduarda Kroku, <anonymizováno> za
podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu, a to do 31.05.2011 a za dohodnuté
měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m2
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitelem
a
panem Eduardem Krokou, <anonymizováno>, Obránců míru 761 jako
přistupujícím k závazku,
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu.

479-

Rada města po projednání
1.souhlasí
s „Dohodou o výměně bytů“, která byla uzavřena dne 13.04.2011 mezi
manžely Romanem Vojtíškem, <anonymizováno> a Kateřinou Vojtíškovou,
<anonymizováno>a manžely Petrem Škrabalem, <anonymizováno> a Ivanou
Škrabalovou, <anonymizováno>ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu<anonymizováno>
1.1 s „Dohodou o výměně bytů“, která byla uzavřena dne 20.04.2011 mezi
manžely Jaroslavem Mašíkem, <anonymizováno> a Ludmilou Mašíkovou,
<anonymizováno>a paní Vladislavou Nikoličovou, <anonymizováno>,
<anonymizováno> <anonymizováno>ve znění předloženém prostřednictvím
přílohy č. 2 podkladového materiálu.
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480-

Rada města po projednání
nevyhovuje
žádosti paní Aleny Marcinkové a Dominika Březného ze dne 14.04.2011
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 a č. 2 podkladového materiálu.

481-

Rada města po projednání
souhlasí
s podnájmem nebytových prostor v 1. PP objektu č.p. 226, p.č. 1930, k.ú Kopřivnice místností č. 0.01, 0.02, 0.03, 0.10 až 0.17, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.19, 0.20, 0.21 a
0.22 o celkové výměře 175,35 m2, které jsou poskytnuty podnájemci Bc. Tomáši
Nováčkovi s místem podnikání Ostrava – Stará Bělá, ul. Kališní 320/7, IČ 76444775
za účelem provozování hostinské činnosti a provozování kulturních produkcí a aktivit,
a to společností Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s., IČ 25394509, která užívá
objekt na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 14.09.2005.

482-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene
a
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145, jako stranou budoucí oprávněnou
z věcného břemene,
jejímž předmětem je zatížení části pozemku parc. č. 3371/20 v k.ú. Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

483-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene
a
panem Lumírem Švrčkem, <anonymizováno>, <anonymizováno> jako stranou
budoucí oprávněnou z věcného břemene,
jejímž předmětem je budoucí zatížení části pozemku parc. č. 405/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 1863 m2 v k.ú. Mniší
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

484-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene
a
MIRAMO spol. s r.o., se sídlem v Albrechtičkách 69, PSČ 74255, IČ 43960987 jako
stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene,
jejímž předmětem je zatížení částí pozemků p.č. 503/3, 12/1, 12/10, 12/13, 12/8,
87/4, 234/2, 235/11, 235/2 v katastrálním území Kopřivnice a to uložením
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telekomunikačního – optického kabelu s napojením na koncové uživatelé v rámci
stavby „Liniová stavba telekomunikační – Oprava a modernizace rozvodu KT
v Kopřivnici Optický kabel – ul. Česká - Sadová“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1.2 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene
a
MIRAMO spol. s r.o., se sídlem v Albrechtičkách 69, PSČ 74255, IČ 43960987 jako
stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene,
jejímž předmětem je zatížení částí pozemků p.č. 1630/7, 1619/2, 1619/1, 1616/1,
1618/1, 1620/1, 1620/4, 1307/4, 1301/24, 1301/28, 1305/3, 1294/3, 1298/3, 1298/4,
765/16, 765/21, 765/23 v katastrálním území Kopřivnice a to uložením
telekomunikačního – optického kabelu s napojením na koncové uživatelé v rámci
stavby „Liniová stavba telekomunikační – optický kabel společnosti MIRAMO;
KOPŘIVNICE město - PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Kopřivnice“ SO 01– úsek město …
SLUMEKO - ul. Dělnická“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
485-

Rada města po projednání
1. rozhoduje
1.1. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění předloženého
prostřednictvím přílohy č.1. podkladového materiálu a v souladu § 81 odst. 1
písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na zhotovitele stavby
„Realizace stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem podél
Kopřivničky“, uchazeče společnost SWIETELSKY stavební s.r.o, IČ 48035599,
se sídlem v Českých Budějovicích, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, odštěpný
závod Dopravní stavby Morava se sídlem Jahodová ulice 60, 620 00 Brno.
1.2. na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek ve znění předloženého
prostřednictvím přílohy č.1. podkladového materiálu a v souladu s § 81 odst. 4
písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, o dalším pořadí uchazečů veřejné zakázky „Realizace stezky pro
chodce a cyklisty s odděleným provozem podél Kopřivničky“, takto :
2.STRABAG a.s., IČ 60838744, se sídlem v Praze, Na Bělidle 198/21,
PSČ 150 00
3.NOSTA, s.r.o., IČ 47671416, se sídlem v Novém Jičíně, Svatopluka Čecha
2088/13, PSČ 741 11
4.EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se sídlem v Praze, Národní 10,
PSČ 113 19
5.ALPINE Bau CZ s.r.o., IČ 45192286, se sídlem ve Valašském Meziříčí,
Jiráskova 613/13, PSČ 757 43
6.SDS EXMOST s.r.o, IČ 49454501, se sídlem v Brně, Údolní 413/66,
PSČ 602 00
7.FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. , se sídlem v Brně, Mlýnská 68,
PSČ 602 00
8.BERGER BOHEMIA a.s., IČ 45357269, se sídlem Klatovská 410,
PSČ 320 64
9.SATES MORAVA s.r.o., IČ 60775530, se sídlem ve Vlašském Meziříčí,
Železničního vojska 1386, PSČ 757 01
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10.COLAS CZ a.s., IČ 26177005, se sídlem v Praze, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00
11.PB SCOM s.r.o., IČ 25397087, se sídlem v Hranicích, Boženy Němcové
685, PSČ 753 01
12.JANKOSTAV s.r.o., IČ 25855581, se sídlem v Ostravě, Štěpaňáková
31/714, PSČ 719 00
13.TOMI – Remont a.s., IČ 25508571, se sídlem v Prostějově, Přemyslovka
2514/4, PSČ 796 01
2. schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo „Realizace stezky pro chodce a cyklisty s odděleným
provozem podél Kopřivničky“, za dodržení podmínek § 82 zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů mezi městem Kopřivnice jako
objednatelem stavby
a
společností SWIETELSKY stavební s.r.o, IČ 48035599, odštěpný závod Dopravní
stavby Morava se sídlem v Brně, Jahodová ulice 60, PSČ 620 00, jako zhotovitelem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
486-

Rada města po projednání
1. vylučuje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění předloženého
prostřednictvím přílohy č.1. podkladového materiálu a v souladu § 76 zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu
nedodržení zadávacích podmínek nabídky veřejné zakázky na zhotovitele stavby
„Školní sportovní hřiště v areálu ZŠ Dr. M. Horákové“, uchazeče :
KARETA s.r.o., IČ 62360213, se sídlem v Bruntále, Krnovská 1877/51, PSČ 792 01
COLAS CZ, a.s. , IČ 26177005, se sídlem v Praze, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00
2. rozhoduje
2.1. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění předloženého
prostřednictvím přílohy č.1. podkladového materiálu a v souladu § 81 odst. 1
písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na zhotovitele stavby
„Školní sportovní hřiště v areálu ZŠ Dr. M. Horákové“, uchazeče společnost
EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se sídlem v Praze, Národní 10, PSČ 113 19
2.2. na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek ve znění předloženého
prostřednictvím přílohy č.1. podkladového materiálu a v souladu s § 81 odst. 4
písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, o dalším pořadí uchazečů veřejné zakázky „Školní sportovní hřiště
v areálu ZŠ Dr. M. Horákové“, takto :
2.Sdružení Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o. a Pragosport a.s.a Homola
a.s., IČ 28580001, se sídlem v Ostravě, Závodní 2893/86, PSČ 703 00
3.SWIETELSKY stavební s.r.o, IČ 48035599, se sídlem v Českých
Budějovicích, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04
4.ALPINE Bau CZ s.r.o., IČ 45192286, se sídlem ve Valašském Meziříčí,
Jiráskova 613/13, PSČ 757 43
5.NOSTA, s.r.o., IČ 47671416, se sídlem v Novém Jičíně, Svatopluka Čecha
2088/13, PSČ 741 11
6.STRABAG a.s., IČ 60838744, se sídlem v Praze, Na Bělidle 198/21,
PSČ 150 00
7.JANKOSTAV s.r.o., IČ 25855581, se sídlem v Ostravě, Štěpaňáková
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31/714, PSČ 719 00
3. schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo „Školní sportovní hřiště v areálu ZŠ dr. M. Horákové“, za
dodržení podmínek § 82 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů mezi městem Kopřivnice jako objednatelem stavby
a
společností EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se sídlem v Praze, Národní 10,
PSČ 113 19, jako zhotovitelem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
487-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.3 k SOD č. 841/PFCH/014/2010 ze dne 6.8.2010 na akci
„Urbanistická, funkční a plošná regenerace sídliště Sever – IV. etapa RC 29 –
stavební úprava místní komunikace včetně parkoviště před domy č.p. 1216-1220 a
1231-1232“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností STRABAG a.s., IČ 60838744, se sídlem v Praze, Na Bělidle 198/21,
PSČ 150 00 zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
7634 jako zhotovitelem
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

488-

Rada města po projednání
schvaluje
Rozpočtové opatření Odboru rozvoje města k rozpočtu města na rok 2011
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

489-

Rada města po projednání
1.vylučuje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, ve znění předloženého
prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu a v souladu s ust. § 76 odst. 6
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
uchazeče veřejné zakázky: „Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dr. Milady
Horákové“, společnost MŽT Stavitelství, a.s., IČ 277 62 157, se sídlem v Ostravě –
Mariánských Horách, Suderova 2024/8, PSČ 70900
2.rozhoduje
2.1. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, která tvoří přílohu č.1
podkladového materiálu a v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče pro realizaci veřejné zakázky: „Zkvalitnění
infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dr. Milady Horákové“, a to společnost
GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s., IČ 258 74 870 se sídlem v
Novém Jičíně – Žilině, Beskydská 170, PSČ 741 01,
2.2. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, která tvoří přílohu č.1
podkladového materiálu a v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o dalším
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pořadí uchazečů veřejné zakázky „Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ
Dr. Milady Horákové“, takto:
2. NOSTA, s.r.o., IČ 47671416, se sídlem v Novém Jičíně, Svatopluka Čecha
2088/13, PSČ 741 11
3. Ing. Aleš Olšar, IČ 46112286, se sídlem v Havířově – Bludovicích, Frýdecká
463/6, PSČ 73601
3. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby: „Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání
v ZŠ Dr. Milady Horákové“ za dodržení podmínek § 82 zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
společností GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s., IČ 258 74 870 se sídlem
v Novém Jičíně – Žilině, Beskydská 170, PSČ 741 01,
jako zhotovitel,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
490-

Rada města po projednání
1.vylučuje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, ve znění předloženého
prostřednictvím přílohy č.1. podkladového materiálu a v souladu s ust. § 77 odst. 6
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
uchazeče veřejné zakázky: „Revitalizace mateřské školy Krátká“, společnost
Bytostav Poruba a.s., IČ 451 92 464, se sídlem v Ostravě - Porubě, Dělnická 382,
PSČ 708 00
2.rozhoduje
2.1. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, ve znění předloženého
prostřednictvím přílohy č.1. podkladového materiálu a v souladu s ust. § 81
odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče pro realizaci
veřejné zakázky „Revitalizace mateřské školy Krátká“, a to společnost
BYSTROŇ – zateplení a.s., IČ 278 00 466 se sídlem v Ostravě - Přívozu,
Chopinova 576/1, PSČ 702 00,
2.2. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, která tvoří přílohu č.1
podkladového materiálu a v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o dalším
pořadí uchazečů veřejné zakázky „Revitalizace mateřské školy Krátká“, takto:
2. Unicont Opava s.r.o., IČ 65142756, se sídlem v Opavě, Hradecká 646/4, PSČ
74601,
3. ALPINE Bau CZ s.r.o., IČ 45192286, se sídlem ve Valašském Meziříčí,
Jiráskova 613/13, PSČ 757 43
4. BDSTAV MORAVA s.r.o., IČ 26807947, se sídlem ve Frýdku – Místku,
Družstevní 2288, PSČ 738 01
5. NOSTA, s.r.o., IČ 47671416, se sídlem v Novém Jičíně, Svatopluka Čecha
2088/13, PSČ 741 11
6. GRIGAR, s.r.o., IČ 25826638, se sídlem v Opavě, U Náhonu č.p. 2832/6,
PSČ 746 01
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7. TEPLOTECHNA Ostrava a.s., IČ 45193771, se sídlem v Ostravě – Slezské
Ostravě, Šenovská 101/543, PSČ 716 12
8. DEC-PLAST Trade s.r.o., IČ 26874130, se sídlem v Příboře, Místecká 286,
PSČ 742 58
9. THERM, spol. s r.o., IČ 42766991, se sídlem v Ostravě – Zábřehu, Pavlovova
1351/44, PSČ 700 30
3. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby: „Revitalizace mateřské školy Krátká“ za
dodržení podmínek § 82 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností BYSTROŇ – zateplení a.s., IČ 278 00 466 se sídlem
v Ostravě - Přívozu, Chopinova 576/1, PSČ 702 00 jako zhotovitelem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
491-

Rada města po projednání
vydává
čestné prohlášení k zajištění půjčky ze Státního fondu životního prostředí České
republiky se sídlem v Praze 11 - Chodově, Kaplanova 1931/1, 148 00, IČ 00020729
určené k financování projektu Odkanalizování vybraných měst a obcí regionu
Novojičínska
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

492-

Rada města po projednání
1. vylučuje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, která tvoří přílohu č.1
podkladového materiálu a v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče veřejné zakázky:
„Rekonstrukce budovy základní školy v Mniší“ z důvodu nesplnění podmínky
zadavatele vymezené v čl.11 odst. 3 zadávacích podmínek:
Bytostav Poruba a.s., IČ 45192464, se sídlem v Ostravě - Porubě, Dělnická 382,
PSČ 708 00
RAKORD – R&R, spol. s r. o. , IČ 43960065, se sídlem v Krnově – Pod Cvilínem,
Stará 233/4, PSČ 794 01
2. rozhoduje
2.1. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, která tvoří přílohu č.1
podkladového materiálu a v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější
nabídky pro realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy základní školy v Mniší“
uchazeče společnost NOSTA, s.r.o. IČ 47671416 se sídlem v Novém Jičíně,
Svatopluka Čecha 2088/13, PSČ 741 11
2.2. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, která tvoří přílohu č.1
podkladového materiálu a v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm.b) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o dalším pořadí uchazečů
veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy základní školy v Mniší“ takto:
2. VITÁSEK, s.r.o., IČ 25891341, se sídlem ve Frýdku-Místku, Beskydská
1488 B, PSČ 738 01
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3. VAMOZ - servis, a.s. IČ 25848461, se sídlem v Ostravě –Vítkovicích, Obránců
Míru 523/30, PSČ 703 00
4. Beskydská stavební, a.s., IČ 28618891, se sídlem v Třinci, Frýdecká 225, PSČ
739 61,
5. Severomoravská stavební společnost, s. r.o., IČ 47153849, se sídlem
v Šenově u Nového Jičína, Suvorovova 573, PSČ 742 42
6. SV UNIPS, s. r.o., IČ 48391204, se sídlem v Ostravě - Svinově, Bílovecká
106, PSČ 721 00
3. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce budovy základní školy v
Mniší“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
firmou NOSTA, s.r.o. se sídlem v Novém Jičíně, Svatopluka Čecha 2088/13, PSČ
741 11, IČ 47671416, jako zhotovitelem stavby,
jejímž předmětem je „Rekonstrukce budovy Základní školy v Mniší“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
493-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi
městem Kopřivnice jako půjčitelem
a
Hynkem Vlčkem s místem podnikání Kopřivnice, Česká 318/1, IČ: 46167633, jako
vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části plotu dětského dopravního hřiště u MŠ I. Šustaly
v Kopřivnici na pozemku parc. č. 886/3 – ostatní plocha v k.ú. Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

494-

Rada města po projednání
schvaluje
udělení plné moci Ing. Kateřině Halaštové, projektový koordinátor oddělení
strategického plánování, <anonymizováno>, jejímž předmětem je zastupování města
při podání žádosti přes Portál farmáře a zmocňuje uvedenou osobu přistupovat k
chráněným datům subjektu na Portálu farmáře
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

495-

Rada města po projednání
schvaluje
výchozí zásady pro regulaci parkování v centrální části města Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy.

496-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi
městem Kopřivnice jako vypůjčitelem
a
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ČR – Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 529/7,
PSČ 118 12 Praha 1, IČ 00022985 jako půjčitelem
jejímž předmětem je výpůjčka pozemku v katastrálním území Kopřivnice
p.č. 2423/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 7291 m²
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

Ing. Miroslav Kopečný
místostarosta

Ing. Josef Jalůvka
starosta
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